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Svårläkta sår - En utmaning för patienter, 
personal och hälso- och sjukvården

Nedsatt livskvalitet
Smärta

Social isolering



• Svårläkta ben-, fot och trycksår

• Klinisk struktur för sårbehandling

• Säker dokumentation, kontinuitet och uppföljning

• Databas för forskning och kvalitetssäkring

• Best practice för patienter och personal

• Samarbete kring nationella riktlinjer

• Utvecklat i Blekinge sedan 2004

Vad är RiksSår Kvalitetsregister?

http://www.rikssar.se/


Minskad sårläkningstid med 64% (146 – 53 dagar)

Halvering av kostnader  för behandling  per läkt patient

Minskad irrationell antibiotikabehandling (69% - 26%)

Ökad livskvalité

Kontinuitet

RiksSår gör skillnad
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I enlighet med ”God och Nära vård”

• Stärka den patientnära vården

• Använda digitala tjänster när det är lämpligt

• Kompetenshöjning och utbildning för kvalitetsdriven verksamhetsutv.

Source: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--
uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling-uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/


RiksSår Beslutstöd / Dermicus Wound

• CE-märkt webb- & mobilapplikation

• Enkel och säker dokumentation & foto “bedside”

• Kontinuerligt följa sårets läkning

• System för multidisciplinärt samarbete

• System for distanskonsultation

• Utbildningsfunktioner

• Koppling till RiksSår kvalitetsregister



Två verifieringsprojekt för beslutstödet

Vinnovaprojekt

• 350 registreringar

• Primärvård – Sårkliniker

• Utvärdera användarupplevelsen

• Intervjuer

• Sammanställning i doktorsavhandling

SKL - God och Nära vård

• 17 kommuner

• Kommun/hemsjukvård – primärvård –

sårspecialister

• Konsultation genom digitala beslutstödet

• Gränsöverskridande teamarbete

• Lärande i praktisk vardag
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Internt på
vårdcentral

3

Kommunvård+
vårdcentral +
sårspecialist

Sårspecialist
VC

Internt på vårdcentral
och vid behov bjuda in 

sårspecialist

2

Sårspecialist

Överbrygga vårdnivåer



Eksjö kommun patientfall
Man 90 år, mycket uppgiven
Sårdiagnos: Venös insufficiens, ödem, eksem
VAS 10

2019-01-08 - Sår i ca 1,5 år.

Registrering i RiksSår och uppföljande konsultation via 
beslutstödet.

I slutet av April är alla de venösa såren läkta..



Eksjö kommun patientfall



Eksjö kommun patientfall



Citat från Eksjö

”Kompetenshöjande och kompetensbekräftande. Bra förslag på åtgärder samt 
bekräftelse på att vi tänker rätt.”

”Synliggjort arbetet vi utfört. Bidragit till större kontinuitet då samma personer 
följt såren i högre utsträckning inom arbetet i appen.”

Jennie Larsson, usk och Carolina Nors, ssk



Effekt och värde
• Minskad sårläkningstid

• Minskad tid till diagnos

• Minskad irrationell antibiotikabehandling

• Förbättrad livskvalitet för patienterna

• Minskade kostnader

• Färre ”onödiga” remisser

• Ökat multidisciplinärt samarbete

• Kontinuitet



Summering & ta med hem

RiksSår bidrar till 

• Best practice för patienter och personal

• Strukturerade arbetsprocesser 

• Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling 

• Konsultationer fungerar & brygga mellan vårdnivåer

Nyfiken? Samarbete? Veta mer?

rut.oien@rikssar.se
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